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Kdo vlastně je Dáša z Mokrého?
Božena Blažková
Osobně mám pocit, že knihovnici Dagmar Honsnejmanovou z Mokrého musí znát každý. Rozsah jejích aktivit
přesahuje hranice regionu a její jméno se objevuje v nečekaných souvislostech. Většinou se přitom jedná o nějaké
ocenění, což v mnohých z nás může vyvolávat pocit méněcennosti. (Například v letošním roce se stala Ženou
regionu v Královéhradeckém kraji.)[1] Ať se nám to líbí, nebo nelíbí, oblast PR zvládá mokerská knihovnice na
jedničku s hvězdičkou. A tak od chvíle, kdy jsem dostala za úkol představit Dášu v našem zpravodaji, přemýšlím,
jak na to. Vždyť Dášu přece každý zná.
Známe jméno, ale známe opravdu Dášu? Já osobně jsem se s ní, pokud mne paměť neklame, blíže seznámila na
knihovnickém putování jižní Moravou. Už tam mne zaujala svou všestrannou aktivitou a živým zájmem o vše, co
jsme během zájezdu absolvovali. Totéž se opakovalo v Bretani a vlastně i při dalších setkáních. Díky vzpomínce
na společně prožité zájezdy se mi podařilo najít tři tematické okruhy, které jsme nakonec s Dášou v našem
virtuálním rozhovoru probraly. Kolik nového nám o sobě prozradí, to už záleží jen na ní:
Okruh první: cestování
Baví tě stále ještě cestování a poznávání nového? Jaká jsou tvá oblíbená místa – doma i v zahraničí?
Cestuješ ráda sama, s rodinou nebo s nějakou organizací? Kdy nebo kde ses na svých cestách nejvíce
zasmála?
Musím se přiznat, že nejsem nijak zvlášť velký cestovatel, ale jsou místa, která navštěvuji ráda opakovaně, a jsou
místa, kam bych se chtěla teprve podívat. Sním o vzdálených krajinách, o poznání a třeba i o dobrodružství, ale to
asi jako většina. Dnešní doba nám k tomu skýtá spoustu možností, a tak je to o něco jednodušší. V naší zemi je
spousta krásných míst, která stojí za to vidět. Aby si člověk odpočinul a trochu vypnul, stačí i jednodenní výlet
s procházkami přírodou, návštěvou zámku či hradu. Ten nesmí chybět. Ráda naslouchám vyprávění o minulosti, o
životě v dávných dobách. Tady v Čechách mám spoustu oblíbených míst. Prostě je tady krásně. I některá místa
v zahraničí, která jsem navštívila, jsem si oblíbila. Nejvíce ale asi Francii, konkrétně Bretaň, která mne úplně
uchvátila. Nádherná příroda, květiny, kam se člověk podívá, surové, ale i romantické pobřeží Atlantiku, středověká
města a vesnice a jiný život. Není jednodušší, ale prostě jiný. Druhou, spíše odpočinkovou zemí pro mne je
Chorvatsko. Nedám na něj dopustit. Několikrát jsem navštívila ostrov zdraví Mali Lošinj. Je tu všechno, co člověk
potřebuje k lenošení i aktivnímu odpočinku. Jóga za ranního rozbřesku v piniovém lesíku, dlouhé procházky okolo
pobřeží, skvělé koupání, výlety pro pěší i lodí. Je tu klid a pohoda, pokud tedy přijedete mimo sezonu. Abych
odpověděla na vše: s kým cestuji? Nerada jezdím sama (kamkoliv), nejlépe ve dvou a více lidech. A když je skvělá
parta, tak se pak smějeme od rána do večera. Do Francie cestuji se SKIPem a do Chorvatska zase s kolegyňkami
účetními. Profese to jsou velice rozdílné, ale smysl pro humor nechybí ani jedné z nich. :-)
Okruh druhý: fotografování
Fotografuješ raději přírodu, nebo lidi? Podařilo se ti někdy zapomenout fotoaparát? Máš nějakého svého
oblíbeného fotografa/fotografku?
Fotografování je moje velká a dlouholetá vášeň. Jen mi na něj v současné době chybí víc času. Fotoaparát
nezapomínám, v kabelce stále jeden malý mám. Když chci fotit něco zajímavého, přibalím jeden větší.
Nezapomínám ani na několik baterií a nabíječky. Prostě vždy v pohotovosti. Když o tom přemýšlím, nemám žádný
fotografický vzor. Nejraději fotím přírodu, lidi jen při akcích, které v Mokrém pořádáme, ale to je spíš kronikářská
záležitost, a potom rodinu a naši květinovou zahradu. Momentálně je mým nejvyhledávanějším cílem můj dvouletý

vnouček. Ráda fotím také různé detaily přírody, brouky, vážky, kvůli kterým jsem schopná stát i několik hodin
v bazénu a čekat, až se zase vrátí. Mojí poslední fotkou je mládě užovky, které se dobývalo do našeho obecního
úřadu. :-)
Okruh třetí: rodina
Pokud vím, jsi vdaná, máš dvě děti a jsi už dokonce babičkou. Prozradíš nám o své rodině víc? Je pro tebe
rodinné zázemí důležité? Máš vůbec při všech svých aktivitách čas na vlastní rodinu?
Vdaná jsem již dlouho. S manželem jsme vychovali dvě děti - dceru Kateřinu a syna Lukáše. Máme spolu krásný
vztah. Jako bonus svého života vnímám narození prvního vnoučka Vojtíška, kterému v létě byly dva roky. Je to
naše zlatíčko. A čas? Je to, co mi právě teď nejvíce chybí. Proto si myslím, že je vhodná doba popřemýšlet nad
tím, co je důležité, a užívat si více společných chvil se svými dětmi, vnoučaty a rodinou vůbec. A taky si ho najít
trochu pro sebe. Čas je jako kolotoč, který nejde zastavit, neustále se zrychluje, a člověk se naopak věkem
zpomaluje. Nechci, aby se zastavil příliš rychle, bez varování, chci jej zastavit sama, sama si určit pravidla… Jestli
to bude tak jednoduché, nevím.
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